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Enheten för miljöskydd
Jonas Nilsson

Trafikverket
Stora Projekt, Projekt Mälarbanan
172 90 SUNDBYBERG

Miljöpåverkan i samband med vattenverksamhet för en
gång- och cykeltunnel i Spånga, Projekt Mälarbanan,
Stockholms kommun
Beslut
Länsstyrelsen i Stockholm beslutar med stöd av 6 kap. 5 § andra stycket
miljöbalken att grundvattensänkning i samband med anläggandet av gång- och
cykeltunnel i Spånga, Stockholms kommun inte ska antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
Redogörelse för ärendet
Trafikverket, Stora Projekt, Projekt Mälarbanan avser att ansöka om tillstånd för
grundvattensänkning i samband med anläggandet av en gång- och cykeltunnel i
Spånga enligt miljöbalken.
Samråd med Länsstyrelsen och Stockholms miljöförvaltning har hållits den 2
november 2016. Vidare samråd med berörda och ledningsrättsägare inom ett
identifierat influensområde har skett med brevutskick. Samrådsunderlag har även
skickats via e-post till berörda myndigheter.
En samrådsredogörelse kom in till Länsstyrelsen den 27 februari 2017. I samrådet
har verksamhetsutövaren gett tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas
bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig om de anser att verksamheten har
betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsens bedömning
Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken ska Länsstyrelsen verka för att
miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för
tillståndsprövningen, samt pröva om den planerade verksamheten ska antas
medföra betydande miljöpåverkan.
Den planerade verksamheten är inte en av de verksamheter som enligt 3 § första
stycket i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ska då enligt 3 § sista
stycket med stöd av kriterierna i bilaga 2 till förordningen (1998:905) besluta om
verksamheten eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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Sammantaget bedömer Länsstyrelsen utifrån kriterierna i bilaga 2 avseende
verksamhetens karaktäristiska egenskaper, lokalisering och de möjliga effekternas
karaktäristiska egenskaper att verksamheten inte ska antas medföra betydande
miljöpåverkan.
Innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen
Den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska i enlighet med 6 kap. 3 §
miljöbalken identifiera och beskriva de effekter som den planerade verksamheten
kan ha på människors hälsa och miljön samt innehålla de uppgifter som behövs
med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att uppfylla syftet med
6 kap. 3 § miljöbalken.
I tillståndsansökan ska de synpunkter som inkommit i samråden bemötas.
Övriga upplysningar
Om den planerade verksamheten förändras i större omfattning under
samrådsprocessen eller om det dröjer lång tid innan ansökningshandlingar
inkommer kan det krävas ett nytt samråd.
Enligt 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken får detta beslut inte överklagas.
De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av miljöskyddschef Lena Pettersson med miljöhandläggare
Jonas Nilsson som föredragande.
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Miljöförvaltningen, Stockholms stad, Box 8136, 104 20 Stockholm

